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Begær Steen Harvig Hent PDF Journalist Trine Boesen, en kompetent og vellidt studievært i Danmarks
Radio, er igennem flere uger blevet stalket af en ukendt person, der sender hende breve med private og intime
informationer om hendes liv. En aften, hvor hun som studievært bl.a. skal dække et bestialsk mord begået på
en eksklusiv adresse i Nordsjælland, bryder hun sammen for åben skærm. Drabet viser sig at have forbindelse

til hendes egen fortid - en tid, hun længe har forsøgt at fortrænge.

Da politiassistent Morten Krag (Besat og Bedrag) bliver koblet på sagen, begynder Trine Boesens tilværelse
at krakelere, og spørgsmålet for Morten Krag og hans stab bliver i stadig stigende grad: Hvem er Trine

Boesen i virkeligheden, og hvad er hun involveret i?

Begær er sidste, afsluttende og selvstændige bind af forfatterens trilogi - Drifternes trilogi - om besættelse,
bedrag og begær.

OM BOGEN:
"I lighed med de andre bøger, jeg har læst af Steen Harvig, hører "Begær" til blandt de gode danske krimier

og får 4 store hjerter ud af 5." - Litteratursiden

"Steen Hartvig afslutter sin trilogi med et nyt godt fortalt mysterium. ... Her i ’Begær’ får vi igen et godt
fortalt mysterium tilpas sat op med virkelighedstro fænomener, dansk genkendelighed og så pludselig død i et

snedigt og yderst speget plot, som først falder på plads på sidste side." - Politken

OM de to tidligere bind i trilogien skrev pressen bl.a. følgende:

BEDRAG: "Steen Harvig lade den raffinerede intrige folde sig ud i et bedragerisk roligt tempo, der
maksimerer effekten, når begivenhederne tager en uventet drejning. Applaus!" - Weekendavisen

BESAT: "Harvig er klart elev af genrens sorte psykologer, Cornell Woolrich, Patricia Highsmith og Ruth
Rendell ... tænksom, intelligent underholdning." - Bo Tao Michaëlis, Politiken
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